
Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei

Venituri, total 339128,1

inclusiv:

1.Venituri proprii 411,7

Taxa pentru apa 114611 325,6

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 86,1

2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 14630,0

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 14250,0

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 290,0

Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de 

persoane în regim de taxi 111125 15,0

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 

proprietăţii imobiliare
111130

75,0

3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 3761,3

4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 612,5

5.Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 

schimb valutar
142245 400,0

6.Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 

instituţiile bugetare
144114 76,5

7.Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru 

instituţiile bugetare
144214 24,0

8.Transferuri 319212,1

Transferuri curente primite cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 49061,7

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 

general, special şi complementar

191111 220263,0

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială
191112 11038,9

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive
191113 2323,9

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor
191116 24222,6

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare 

între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132 4878,8

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 

stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul 

republican de susținere socială a populației)

191310 7423,2

la Decizia Consiliului raional

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2021
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